
                        

 

 
La URV ha elaborat un Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) genèric per a 
tots els centres de la Universitat, basat en el cicle de millora contínua (planificar, fer, 
avaluar, actuar en conseqüència i retre comptes).  
Tot i que aquest sistema és únic per a tots els centres i titulacions de la URV, 
cadascun el pot particularitzar introduint les especificitats més característiques del 
centre.  
 
La Facultat d’Infermeria, d’ara en endavant FI, es va comprometre a impulsar i donar 
recolzament explícit a l’adaptació de la FI al Model de Garantía de la qualitat docent 
de la URV, així com a la seva implementació i millora contínua, constituint-se així el 
SIGC de la FI. 
 
La FI ha elaborat una política de qualitat particular per al propi centre a partir del 
SIGQ de la URV com a mostra del seu compromís amb la qualitat dels serveis que 
ofereix als seus estudiants, al Personal Docent i Investigador i al Personal 
d’Administració i Serveis vinculats al centre. 
  
 

 
 
La Facultat d’Infermeria vol ser una institució de referència en l’àmbit de la formació 
en el sector de la infermeria. 
 
La seva missió és oferir una formació basada en l’experiència del seu equip docent i 
en l’aplicació de les noves tecnologies, i molt lligada a la pràctica i a l’experimentació, 
tant en les pràctiques a la universitat com en el món professional. Es tracta d’una 
formació oberta a les novetats i als intercanvis internacionals, que permet als titulats 
enfrontar-se a una gran varietat de reptes i enriquir les seves capacitats 
professionals. 
 
La FI té com a visió esdevenir un centre de referència internacional, mitjançant la 
formació, per al foment i la millora professional de les activitats de l’àmbit de la 
infermeria. D’aquesta manera es pretén contribuir significativament al lideratge 
territorial en les activitats relacionades. 
 
 
L’equip deganal de la FI estableix els principis següents per assolir els objectius del 
SIGC: 
 

 Adquirir el compromís del compliment dels requisits legals i reglamentaris 
aplicables a  l’organització. 

 Oferir ensenyaments que familiaritzin als seus futurs titulats amb els 
coneixements i tècniques més avançades de la infermeria alhora que 
desenvolupin capacitat d’anàlisi, iniciativa, responsabilitat, capacitat de treball, 
esperit d’equip, capacitat de relació i de comunicació, capacitat d’adaptació  
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 entorns canviants, capacitat d’aprenentatge, una formació sòlida, dots de 

comandament, lideratge i motivació pel treball. 
 Promoure la millora permanent de les instal·lacions i els serveis del centre i la 

seva adequació a les necessitats formatives dels estudiants. 
 Potenciar el desenvolupament de sistemes de formació d’excel·lència, 

especialment a nivell internacional. 
 Propiciar la internacionalització, d’una banda, en la capacitat d’atracció dels 

ensenyaments que ofereix la Facultat (grau, màster i doctorat) i, de l’altra, en 
la promoció de la mobilitat del personal (professors, estudiants i PAS). 

 Proporcionar la formació continuada i facilitar els coneixements necessaris per 
a que puguin desenvolupar les seves activitats. 

 Implicar, motivar i comprometre al personal (estudiants, PDI i PAS) en la 
gestió, desenvolupament i aplicació del SIGQ. 

 Treballar en equip, amb responsabilitat, mantenint present els nostres principis 
estratègics. 

 
 
L’Equip deganal del centre posa en coneixement de tot el personal del centre 
(estudiants, PDI i PAS) aquesta Política de Qualitat i es compromet a facilitar els 
medis i a vetllar de que no existeixin inconvenients en el compliment del que es 
disposa al Manual. 
 
 
 


